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Seksueel misbruik  
binnen het Leger des Heils 
dat in het verleden  
heeft plaatsgevonden

Algemene informatie



Het Leger des Heils beseft dat in het verleden mensen slachtoffer zijn geworden van 

misbruik. We betreuren het dat dit misbruik destijds ook bij het Leger des Heils heeft 

plaatsgevonden. Het Leger des Heils heeft een klachten- en compensatieregeling en een 

nazorgtraject beschikbaar gesteld voor deze slachtoffers. Hiermee wil het Leger recht 

doen aan het leed dat slachtoffers in het verleden is aangedaan en een handreiking 

bieden voor mogelijk herstel. Hieronder staat algemene informatie over hoe het  

Leger des Heils omgaat met meldingen die hierover worden gedaan.

Inleiding

Het Leger des Heils zet zich in voor mensen 
die geen helper hebben. Het deelt het 
Evangelie met hen die daarvoor ontvankelijk 
zijn. Dat doet het Leger des Heils al vele jaren. 
In die jaren heeft het Leger des Heils niet altijd 
voldaan aan de hoge normen die het zichzelf 
stelt.  Het kon gebeuren dat mensen die hulp 
zochten, slachtoffer werden van misbruik 
door mensen die betrokken zijn of waren bij 
het Leger des Heils. Dat kon door een van de 
leden, een officier of een betaalde medewerker. 
Mensen maken fouten. Helaas ook fouten 
waardoor andere mensen, soms hun leven lang 
(psychisch) beschadigd raken. Dit is niet een 
verontschuldiging dat dit soort dingen ‘nu 
eenmaal’ gebeuren. Maar het is een nuchtere 
en tegelijk verdrietige constatering dat het zo 
is.

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is er 
meer aandacht gekomen voor misbruikzaken. 
Organisaties doen meer aan voorlichting, 

preventie en goede opvang en nazorg van 
slachtoffers van misbruik. Ook bij het Leger 
des Heils zijn er protocollen opgesteld en is 
er beleid bepaald over hoe om te gaan met dit 
soort situaties. Als professionele organisatie 
werkt het Leger regelmatig aan verbeteringen 
op dit punt.

Het Leger beseft dat in het verleden niet altijd 
zorgvuldig met slachtoffers is omgegaan. 
Soms zijn wel maatregelen genomen tegen 
daders, maar niet altijd effectief. Soms is ook 
weggekeken. Het zal te maken hebben gehad 
met handelingsverlegenheid en met de geest 
van de tijd, waarin dit soort zaken toen niet 
openlijk werden besproken. Maar het valt niet 
goed te praten.

Na vele jaren melden deze slachtoffers zich nu. 
Zij zoeken een weg om in het reine te komen 
met wat in het verleden in hun leven is gebeurd. 
Zij vragen om erkenning en compensatie. Het 
Leger des Heils heeft afspraken gemaakt om 
recht te doen aan deze slachtoffers.



Het gaat daarbij om zaken die voor de wet 
officieel verjaard zijn. Die hebben lang geleden 
plaatsgevonden. De mensen die toen betrokken 
waren, zijn soms al overleden, of niet meer 
verbonden aan het Leger des Heils. Archieven 
zijn niet meer beschikbaar en herinneringen 
vervaagd. Soms is het de vraag wat de juiste 
herinnering is.

Het Leger des Heils wil recht doen aan de 
slachtoffers. Tegelijk wil het voorkomen dat 
mensen ten onrechte worden beschuldigd. 
Daarbij kan en wil het Leger des Heils niet op 
de stoel van een rechter gaan zitten.

Zaken die nog niet verjaard zijn, kunnen voor 
de rechter worden gebracht.

Om welk misbruik gaat het?

Het Leger des Heils heeft voor deze situaties 
een speciale regeling gemaakt. Het gaat 
om misbruik waarbij de lichamelijke en/
of psychische integriteit van slachtoffers 
geschonden is. En het gaat om situaties waarbij 
de dader op dat moment onder het gezag stond 
van het Leger des Heils. Dat kan bijvoorbeeld 
een medewerker, een officier of iemand met een 
andere aanstelling zijn.

Het gaat om misbruikzaken door medewerkers 
van het gehele Leger des Heils, dus zowel 
binnen het kerkenwerk als binnen het 
maatschappelijk werk.

In de regeling gaat het om misbruikzaken die in 
principe vanwege verjaring niet meer onder het 
strafrecht of civielrecht vallen.

Vaak zal het daarbij gaan om daden gepleegd 
voor 1990 toen het Leger des Heils de 
verschillende werksoorten nog niet had 

ondergebracht in een kerkgenootschap en 
meerdere stichtingen.

Melder en aangewezene

In de regeling spreken we over ‘melder’ en 
‘aangewezene’.
Met ‘melder’ bedoelen van degene die aangeeft 
slachtoffer te zijn.
Met ‘aangewezene’ bedoelen we degene die 
door de melder aangewezen wordt als dader. 

Kernwaarden

In de regeling gaat het om drie kernwaarden: 
rechtvaardigheid, billijkheid en zorgvuldigheid. 
Rechtvaardigheid, omdat het Leger des Heils 
recht wil doen aan de slachtoffers. Billijkheid, 
omdat het Leger des Heils ook beseft dat het 
verleden niet zomaar ongedaan gemaakt kan 
worden. Zorgvuldigheid, omdat het gaat om 
diep ingrijpende zaken in ieder geval voor het 
slachtoffer. Maar ook voor de dader, wanneer 
deze na vele jaren met zijn verleden wordt 
geconfronteerd.

Eerste opvang

Als iemand meent dat wat hier staat voor 
haar of hem van toepassing is, kan deze zelf 
contact opnemen met het Leger des Heils via 
een telefoonnummer of per mail. De precieze 
contactgegevens zijn te vinden op  
www.legerdesheils.nl/handreiking.

Het streven is dat dan binnen drie werkdagen 
contact wordt opgenomen met de melder door 
een opvangdeskundige van het Leger des 
Heils. Deze opvangdeskundige zal in eerste 
instantie het verhaal van de melder aanhoren. 
Dat kan in één of enkele gesprekken. De 
opvangdeskundige is er voor de eerste opvang.

https://www.legerdesheils.nl/handreiking


Aanbod

Vervolgens biedt het Leger des Heils een drietal 
mogelijkheden waar een melder gebruik van kan 
maken:

a. Een traject van nazorg. Dit is een traject 
bij een door de melder zelf te kiezen externe 
therapeut. We gaan uit van maximaal twaalf 
sessies van een uur in twee jaar tijd volgens 
een vastgesteld tarief. Deze worden door 
het Leger des Heils vergoed, eventueel in 
aanvulling op de eigen zorgverzekering.

b. De begeleiding door een geestelijk 
verzorger. Dit is voor melders die meer 
helderheid willen in hun geloofsvragen. 
Dit is een traject van maximaal negen 
sessies van een uur in anderhalf jaar tijd. 
De kosten worden door het Leger des Heils 
vergoed. Het Leger des Heils heeft hiervoor 
geestelijk verzorgers beschikbaar. Deze 
zijn in dienst van het Leger des Heils. Zij 
werken in dit geval onafhankelijk en hebben 
geheimhoudingsplicht.

c. Indienen van een klacht en verzoek om 
compensatie. De melder kan een klacht 
indienen bij een speciaal voor deze zaken 
gevormde onafhankelijke klachten- en 
compensatiecommissie. Vanaf dat moment 
spreken we niet meer over ‘melder’ maar 
over ‘klager’. Dat is gewoon een juridische 
term en geen negatief oordeel.

Als de melder een naam van de aangewezene 
weet, zal het Leger des Heils onderzoeken 

of deze persoon nog leeft en traceerbaar is. 
Als dat zo is, wordt de aangewezene van de 
melding op de hoogte gebracht, zonder aan 
de aangewezene het adres van de melder te 
onthullen.

De commissie doet onderzoek en beoordeelt 
of het misbruik naar alle waarschijnlijkheid 
heeft plaatsgevonden. Daarbij hoort de 
commissie sowieso de melder. Als de commissie 
tot de conclusie komt dat misbruik naar alle 
waarschijnlijkheid heeft plaatsgevonden, stelt 
de commissie de hoogte van de compensatie 
vast. Hiervoor is een aantal normen opgesteld. 
Als de commissie een compensatie heeft 
vastgesteld, betaalt het Leger des Heils die uit 
aan het slachtoffer.

De klachtenprocedure is in deze notitie 
samengevat in eenvoudige taal. De precieze 
regeling is een meer juridische tekst. Beide 
zijn te vinden op de website van het Leger des 
Heils, via www.legerdesheils.nl/handreiking. 
Daar staat ook het klachtenformulier.

Keuze

Het staat de melder vrij om gebruik te maken 
van één, twee of alle drie de mogelijkheden. 
De opvangdeskundige helpt de melder 
op weg naar deze mogelijkheden. Deze 
opvangdeskundige zal niet zelf psychische 
of geestelijke hulpverlening bieden. In de 
klachten- en compensatieprocedure speelt de 
opvangdeskundige verder geen rol. De melder 
kan zich in de procedure laten bijstaan door een 
zelf te kiezen persoon.

https://www.legerdesheils.nl/handreiking

